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Wij zijn er wanneer hulp gewenst is.
Wij vinden dat ieder mens een betekenisvol leven
verdient, een plek heeft in de maatschappij en een
eigen netwerk heeft om op terug te vallen.
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De zomervakanties zijn weer voorbij.
De afgelopen tijden hebben alle
medewerkers, ieder op hun eigen manier,
hard gewerkt om bewoners en cliënten de
liefdevolle zorg te bieden die zij zo verdienen.
Zoals u gemerkt zult hebben, zijn er voor de
vakantieperiode nieuwe oproepkrachten,
vakantie- medewerkers en zorgondersteuners
aangenomen en ingezet. Ondanks dat
hebben wij ook met uitzendkrachten gewerkt.
Hierbij hebben de planningsmedewerkers
deze krachten zoveel mogelijk in een vast
team proberen in te zetten om de
herkenbaarheid en kwaliteit van zorgverlening
voor de bewoners te waarborgen. Dit is niet
altijd gemakkelijk geweest en wij hopen
binnenkort in rustiger vaarwater te komen.

U zult de laatste tijd gemerkt hebben dat
het af en toe voorkomt dat de voordeur en
sluis niet opengaan. Wanneer dit het geval
is, heeft dit te maken met bewoners van de
PG- afdeling die naar buiten willen. Wij doen
ons best om zo snel mogelijk te reageren en
de deur weer te openen. Ik hoop dat u
begrip heeft voor het feit dat het soms even
duurt voordat de bewoners bij de
voordeur/sluis weg zijn en u een ogenblik
moet wachten.

Het is inmiddels bij u bekend dat wij sinds juni
verder gegaan zijn onder de naam Maaswaarden
ouderenzorg. Samen met de vernieuwde
uitstraling moet de nieuwe naam gaan zorgen
voor een grotere naamsbekendheid en
duidelijkere positionering binnen de sector.
Zodat we onze waarde voor de inwoners van de
gemeente Altena blijvend kunnen vergroten.
We willen dan ook met veel enthousiasme aan de
buitenwereld laten zien waar we voor staan;
Het leveren van liefdevolle, respectvolle en
waardevolle zorg voor alle ouderen met een
zorgvraag.
Voor u persoonlijk verandert er niks. We blijven
een kleinschalige organisatie waarbij we voor
onze bewoners en cliënten altijd vertrouwd
blijven.
Mocht u vragen hebben, dan beantwoord ik deze
graag.

Liselotte van Bokhoven
Bestuurder Zorgplein Maaswaarden
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Wandelt u mee?
Elke dinsdagmiddag gaat een groep vrijwillige
collega's een heerlijke wandeling maken met
bewoners die daarin geïnteresseerd zijn. Het is
inmiddels al een flinke club geworden.
De wandelvrijwilligers lopen wekelijks een andere
route. Dat betekent dat er steeds iemand anders
voorop loopt, want iedere vrijwilliger weet weer
een eigen route vorm te geven.
Zo ook op een zonnige dinsdagmiddag in juli.
Tijdens deze wandeling werd er gesproken over
de hoge waterstand. Men is de dijk op gegaan
waar iedereen onder de indruk was over de hoge
stand van het water.
Uiteraard was er ook tijd voor een foto. Hieronder
het resultaat. Bij terugkomst werd er onder de
koffie nog druk na gesproken over de prachtige
dijktocht.

Wandelen
Wind in de haren
Zon hoog aan de hemel
Vogels vliegen af en aan
In de verte staat een koe
De weg slingert voort
Tussen de weilanden
Met hier en daar een sloot
Een tractor af en toe
Wandelen in de polders
Zo heerlijk rustig
De pas erin en gaan
Nog lang niet moe
bron: Diana Kievit

De wandelgroep is een gezellige club vrijwilligers
die graag samen met de bewoners op pad gaan.
Waarbij zij allerlei mooie plekjes ontdekken en
bezichtigen die het dorp rijk is.
Wilt u eens mee wandelen, vrijwillige collega
worden, of meer informatie ontvangen? Meld dit
bij Bert Noorloos, coördinator en medewerker
welzijn via: b.noorloos@maaswaarden.nl of via
0416-698400.
Hopelijk tot ziens!
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Het lang uitgestelde optreden van
'La Familia' was een groot succes
Het is algemeen bekend dat corona en de bijbehorende maatregelen veel roet in het
sociale leven heeft gegooid. Maar heel langzaam kunnen er toch al wat grotere
activiteiten op beide locaties worden opgestart. Zo ook op Wijkestein.
Opera Familia geniet grote bekendheid sinds vader Paul (bariton), moeder Carla (mezzosopraan) en
dochter Belinda (sopraan) meededen aan Holland’s Got Talent.
Vader, moeder en dochter bereikten in 2011 de finale van het populaire tv-programma.
Daarna ging alles snel: een platina album, uitverkochte tournees, tv-specials en vele concerten in
binnen- en buitenland.
Maandag 16 augustus zaten er ruim 60 belangstellenden klaar in het atrium van Wijkestein
voor de bekende zingende familie.
Bewoner de heer Van Tilborg vindt het
schitterend. ''In lange tijden heb ik niet iemand
zo mooi horen zingen''. Mevrouw Van
Heijningen sluit zich hier volledig bij aan. ''Het is
prachtig gezongen, ik voel mij echt helemaal
ontspannen''.
Onder het genot van een hapje en een drankje
werd er ook lekker mee geneuried en gedeind
op het muzikale programma “Bella Italia”.
Bij het zien van de vele glunderende gezichten
belooft de muzikale familie snel terug te
komen.
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EEN (DINS) DAG UIT HET LEVEN VAN...
Jo Brouwers, vrijwillige collega
Maaswaarden ouderenzorg
Op een mooie ochtend in augustus volgt redactielid Marianne Jo Brouwers met zijn
werkzaamheden.
Jo fietst rond de klok van 08.45 uur vanuit huis naar Wijkestein. Het opstarten met een kopje
koffie zit er vandaag (dinsdag) niet in. Druk als Jo is begint hij om 09.00 uur met het inzamelen
van het oud papier op alle afdelingen. Waarna hij na een uur van tillen, sjouwen en kiepen, om
10.00 uur voor zijn vrijwillige collega's, aanwezige bewoners en zichzelf een kopje koffie haalt.
Na de koffie fietst hij richting huis om ook daar nog wat klusjes te verrichten. Na de
middagmaaltijd komt hij terug en hij haalt hij ook alle plastic op. Na zijn koffiepauze komt de
VOV bus (Vereniging Ouderen Vervoer) om de aanwezige van de dagopvang naar huis te
brengen. Jo stapt mee in als begeleider om iedereen weer veilig thuis te brengen.
Rond 17.00 uur fietst hij met een voldaan gevoel richting huis.
Waar hij de volgende ochtend om 09.00 uur weer begint aan een
nieuwe werkdag.
Over Jo:
Jo is sinds 1 januari 2012 vrijwillige collega bij Maaswaarden
ouderenzorg, en heeft het ophalen van het oud papier
overgenomen van Dirk Bouman (de boekenvrijwilliger).
Jo was in die periode niet meer werkzaam en kon niet stil zetten.
Na een gezellig gesprek met Bert Noorloos en een aantal
vrijwillige collega's kon hij niet anders dan starten als vrijwilliger.
En dit doet hij nog altijd met veel plezier!

In het

Een veelzijdige vrijwillige collega is
Margriet van Tilborg.
Niet alleen is zij bestuurslid van de Vrienden van de
Notenhoff maar ook medewerker achter de balie in
de Notenhoff, welke zij heel mooi aankleedt.
Ook de vitrinekast wordt door Margriet mooi,
passend in het thema of seizoen van dat moment,
gevuld.
Tevens verzorgt zij samen met vrijwillige collega
Bertha van den Bogerd de buurtavond op
vrijdagavond op de Rib.
U ziet… Margriet zit niet stil…. en dat allemaal voor
bewoners en medewerkers van de Notenhoff!
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DINER VOOR TWEE
Door Anoeska van den Bogaard

Je hebt lange tijd lief en leed met iemand gedeeld en
dan komt er het moment dat je partner
gediagnosticeerd wordt met dementie en volgt er
opname in het verpleeghuis, wat ervoor zorgt dat je na
jaren samen geleefd te hebben, nu gescheiden moet
leven. Niets lijkt meer hetzelfde.
Als team van afdeling De Haven zien wij dit helaas vaak
gebeuren.
Afdeling De Haven telt 11 bewoners die nog gezegend
mogen zijn met een partner. Door alle dagelijkse
werkzaamheden die het verzorgende beroep met zich
meebrengt, kwamen we tot het besef dat we hier te
weinig bij stil staan, dat we hier te weinig aandacht
voor hebben. We dachten met elkaar na hoe wij bij
konden dragen aan het creëren van meer ruimte voor
intimiteit tussen de echtparen.
We kwamen tot het besef dat wat voor ons heel vanzelfsprekend is, voor bewoners van een
verpleeghuis heel speciaal kan zijn, bijvoorbeeld uit eten gaan met je partner.
We werden enthousiast en bedachten een plan: het organiseren van een romantisch ‘Diner voor twee’.
We dienden ons plan in bij Liselotte, onze bestuurder.
Liselotte was meteen enthousiast en gaf ons de vrijheid en de mogelijkheid om over te gaan tot het
realiseren van ons plan.
De partners kregen een romantische uitnodiging.
Er werd door de kok een heerlijk driegangen diner bereid. De tafels werden gedekt met rozenblaadjes
als decoratie. Terwijl de bewoners met hun partner het restaurant betraden, klonk er live muziek
vanachter de piano. De echtparen werden naar hun tafel begeleid en er werd een wijntje of een sapje
ingeschonken. We zagen alleen maar stralende gezichten.
De sfeer was goed, er was contact, er was romantiek.
Naast complimenten over het lekkere eten, was er ook veel dankbaarheid. Wij hebben dit mogen
ervaren als een mooie avond die zeker voor herhaling vatbaar is.
Het was Waardevol!
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Korte nieuwsberichten
Familiebarbecue op
de Notenhoff
Zaterdag 28 augustus hebben de medewerkers van
de Notenhoff een overheerlijke familiebarbecue georganiseerd.
Het was een zeer geslaagd en gezellig samenzijn.

Activiteitenweek het Anker
In de week van 23 augustus is er voor afdeling het Anker een
activiteitenweek georganiseerd.
Zo was er ook een heuse 'Visdag'. Een aantal bewoners heeft
heerlijk gevist. Voor de achterblijvers was er een quiz en
werden er eendjes gehengeld. Met als kers op de taart een
lekker harinkje of portie kibbeling.
Dank jullie wel vrijwillige collega's, voor het mogelijk maken
van deze onvergetelijke week.

Optreden zanger
Marco Kommers
Bewoners van Wijkestein hebben kunnen genieten van een
prachtig optreden van zanger Marco Kommers. Marco is de
zoon van de heer Kommers wonend, op afdeling het Anker.
Marco Kommers boodt zijn optreden geheel belangeloos
aan. Het was een topmiddag!
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1,5 meter bankje
Dankzij Bazalt Wonen en dagbesteding 'Mag Er Zijn' is er op
het pleintje bij de Notenhoff, de Bloesemhof en de
Romboutstoren een 1,5 meter bankje geplaatst. Het bankje
zorgt, naast het elkaar ontmoeten, ook voor kleur en geur
door middel van de plantenbak in het midden.

Zonnig optreden van
het Da Capo orkest
Op zaterdagmiddag 4 september hebben de bewoners
heerlijk in het zonnetje kunnen genieten van het optreden
van het Da Capo orkest.

Uitstapje naar de Loonse
en Drunense Duinen
Bewoners van de Notenhoff maakte een uitstapje naar de
Loonse en Drunense Duinen. Voor de achterblijvers was er
een heerlijke koffietafel, verzorgt door 't Buitenhoff.
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Buurtplein
Buurtplein is een landelijke organisatie die
ontmoetingsplekken in de wijk/gemeente organiseert. Waar
je je kwaliteiten kunt ontdekken en inzetten, waar je iets voor
elkaar kunt betekenen en van betekenis kan zijn in de buurt.
Een fijne groep mensen die elkaar steeds beter leren kennen,
elkaar helpen, moeilijke momenten delen, maar vooral ook
lachen met elkaar.
Na de zomer zal er ook binnen Wijkestein gestart worden
met het buurtplein. Vanuit zorgorganisatie Prisma en
welzijnsorganisatie Trema zijn er twee buurtcoaches
beschikbaar voor het buurtplein. Tijdens het eerste jaar zal er
sprake zijn van intensieve begeleiding van een buurtcoach die
hier al ervaring mee heeft.

Terug in de tijd
Wij zijn op zoek naar singles en grammofoonplaten die wij
kunnen inzetten voor activiteiten. Zo kunnen onze bewoners
blijven genieten van de allermooiste muziek van vroeger.
U kunt de platen inleveren bij de receptie van Wijkestein.

Maandoverzicht
Elke maand is er op ons YouTube kanaal een compilatie te
bekijken over de activiteiten die zijn gehouden.
Youtube: Maaswaarden ouderenzorg
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SAY... CHEESE
BEWONERS OP DE FOTO

Heel wat jaren terug zag je af en toe eens een artikel in de krant
waarop een bewoner van Wijkestein of de Notenhoff te zien was.
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Dit om aandacht te vragen voor een activiteit die we
organiseerden of omdat we iets aangeboden hadden gekregen.
De hoeveelheid op jaarbasis was niet veel.
Door komst van de sociale media, waaronder o.a. Facebook, is
hier behoorlijk veel in veranderd. Op elk moment van de dag
kunnen we laten zien wat er allemaal gebeurt bij Maaswaarden
ouderenzorg.
Veel bewoners vinden het leuk om op de foto te gaan om zo aan
de ‘buitenwereld’ te laten zien hoe hun dag er uit ziet. Maar nog
belangrijker is het dat bewoners inmiddels weten dat deze foto
bekeken wordt door hun familie en vrienden.
Want zeg nou zelf, hoe leuk is het om regelmatig een mooie foto
te zien van je dierbare die ergens van geniet. Een mooi voorbeeld
hiervan zijn de vele complimenten die er waren toen we vorig
jaar in lockdown zaten en er geen familie op bezoek kon komen.
Via Facebook werden er heel veel foto’s gedeeld van bewoners
en op deze manier was er toch nog een zichtbaar
contactmoment.
Iedereen die ons volgt op Facebook kan zien dat we heel
zorgvuldig omgaan met hoe iemand op een foto overkomt.
Uiteraard respecteren wij het ook als iemand op de foto staat en
deze liever niet gepubliceerd wil hebben. Afspraken hierover
worden vastgelegd in het elektronisch zorgdossier.
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OMA'S KWARKTAART
Ingrediënten:
500 gram kwark
200 ml slagroom
1 blikje mandarijnen (300 gram)
1 citroen en 1 sinaasappel
150 gram basterdsuiker
2 zakjes vanillesuiker
Bodem:
200 gram cakemeel
150 gram boter
3 eieren
1 zakje vanillesuiker
4 eetlepels melk

bereiden
Pers citroen en sinaasappel uit en los met dit sap de gelatine op (warm maken).
Laat de mandarijnen uitlekken en prak ze fijn in een kom.
Voeg aan de mandarijnen de kwark, de basterdsuiker en de vanillesuiker toe en
voeg daarna het afgekoelde vruchtensap met gelatine toe.
Klop de slagroom stijf en voeg dit als laatste toe.
Bereiding bodem:
Roer de suiker, melk, eieren en vanillesuiker door elkaar totdat het een dikke
massa is; doe daarna de cakemeel erdoor.
Verwarm de boter in een pannetje tot het kookt (niet bruin laten worden)
en meng het door elkaar.
Doe het beslag in een taartvorm en bak het 12 minuten op 250 graden.
Garneer naar keuze.

Eet smakelijk!
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FRIETFESTIJN
BIJ
WIJKESTEIN

Vanaf vrijdag 10 september
organiseren wij iedere
vrijdagavond een gezellige
frietavond.
Een plekje reserveren? Dit
kan bij de receptie.
Wij hopen u snel weer te
mogen ontmoeten.

Wij zorgen voor een goed gevuld bord met frietjes, een snack
naar keuze (kroket, frikandel of bami blok), verse rauwkost en
huzarensalade. Met als afsluiter een heerlijke ijscoupe.
De kosten bedragen € 8,50 per persoon incl. drankje.
Aanvang tussen 17.00 en 17.30 uur.
Wij bieden op de frietavond alleen dit menu aan.

Op zaterdag is het tot 17.00 uur mogelijk om
frietjes en snacks af te halen.

GROOTOUDERDAG
OP DE NOTENHOFF
Bewoners. medewerkers en familieleden keken
er allemaal naar uit….en op 17 juli was het zover…
GROOTOUDERDAG!
Deze middag werd speciaal voor de
kleinkinderen, maar ook voor hun ouders en
broer of zus georganiseerd.
Om 14.30 uur werd er gestart met koffie, thee met wat
lekkers waarna iedereen op pad ging voor een
uitgezette wandeltocht door Andel. Hieraan namen 21
bewoners met kleinkinderen deel. Allereerst werd er
bij de ingang van de Notenhoff een familiefoto
gemaakt. Tijdens de wandeling moest in elke straat
een spreekwoord worden opgelost waarmee een
mooie of lekkere prijs te winnen was.

Na de wandeling was het tijd voor een lekker ijsje van
geitenboerderij 'Lekker Gemekker' waarbij
ganzenhoeder Juren Baan de boel heerlijk kwam
vermaken.
Tegen de avond werd de honger gestild en heeft
iedereen genoten van lekkere pannenkoeken.
Tijdens het eten werden de prijswinnaars van de
puzzeltocht bekend gemaakt.
We kunnen terugkijken op een geslaagde
(mid)dag met mooi weer! Iedereen was moe maar
voldaan!

Doe mee
en win!
Graag geven we in iedere Waardenvol een
leuk presentje weg aan enkele lezers.
Dit keer hebben we gekozen voor een digitaal
fotolijstje. Met een digitale fotolijst kunt u zelf bepalen
welke foto’s u laat zien. Tevens kunt u instellen hoe
lang en in welk formaat u de foto’s wilt bekijken .
Wilt u in aanmerking komen voor deze leuke
duizendpoot stuur dan uw reactie naar de redactie
van Waardevol.

Graag horen we waarom u een van de drie fotolijstjes
die we weggeven wilt winnen. U kunt uw reactie
opsturen naar info@maaswaarden.nl of
afgeven bij de receptie van uw zorglocatie.
Alleen bewoners en cliënten van Maaswaarden
ouderenzorg komen in aanmerking. Medewerkers,
vrijwilligers en relaties zijn uitgesloten van deelname.
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SUCCESVOLLE ZOMERPUZZELTOCHT
IN WIJKESTEIN
Wat is er nou leuker dan tijdens een bezoek

In navolging van de zomerpuzzeltocht zal er ook

samen iets te ondernemen?!

een herfstpuzzeltocht komen. Er waren dit keer al
behoorlijk wat familieleden die hebben mee

Ruim 5 weken lang hebben er in Wijkestein in het

gedaan, en we hopen bij de volgende editie op

atrium, de gang op de begane grond en in de

net zoveel enthousiaste deelnemers als bij deze

binnentuin 30 quizvragen gehangen. Alle

puzzeltocht.

bewoners hebben een deelnameformulier
ontvangen en konden deze quiz wanneer het hun
uit kwam maken. Ook is er een mail uitgegaan
naar de meeste contactpersonen van bewoners.
Hierin werd gevraagd of zij de puzzeltocht met
vader of moeder wilde doen.
Na het maken van de puzzeltocht kon tegen
inlevering van het formulier bij Huts-Spot een
heerlijk gratis ijsje gehaald worden.
Op 20 augustus was de laatste dag dat de
puzzeltocht gedaan kon worden. Alle ingeleverde
formulieren zijn nagekeken en hieruit kwamen
twee winnaars naar voren. Mevrouw Bouman van
appartement 113 en Mevrouw Oomen van
appartement 202. Beide hadden maar liefst 28 van
de 30 vragen goed beantwoord. Zij hebben een
lekkere prijs in ontvangst mogen nemen.
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Samenzijn
Tijdens een van de vele koffiegesprekken kwam
het onderwerp eenzaamheid aan de orde.
Sommige bewoners vertelden dat ze zich in de
vroege avonduren soms wel eens wat eenzaam
voelden. Op de vraag: bezoeken jullie elkaar wel
eens na de avondbroodmaaltijd, werd er verrast
gereageerd: “Hé, dat is een goeie. Daar heb ik
helemaal niet bij stil gestaan.”

Op deze manieren worden de avonden en/of
middagen ook gezellig ingevuld. Ook hier is het uw
thuis en kunnen heel veel dingen ook nog steeds
zoals u gewend was.
Wij hopen dat wij u op een idee hebben gebracht
en dat wij u binnenkort gezellig samen zien.

De organisatie biedt allerlei activiteiten om bewoners
ontspanning te bieden. Maar hier kunnen bewoners
zelf ook een steentje aan bijdragen. Elkaar bezoeken is
een mogelijkheid, of iemand die in het eigen
appartement eet een keertje uitnodigen om samen te
eten. Maar ook met een klein gezelschap een spelletje
spelen en daar dan een lekker glaasje fris of misschien
zelfs een borreltje bij drinken zou toch best leuk zijn?

IEDER MENS HEEFT BEHOEFTE
AAN VERBINDING & CONTACT
Binnen de zorg en voor het welzijn van de bewoners
op de Notenhoff en op de Haven werken professionals
met verschillende taken en functies. De miMakker is
één van die professionals.
De miMakker is een specialist in bijzonder contact
maken en aandacht geven.
Door haar kleding, de benaderingsmethode en de
clownstechnieken, is zij in staat om op een andere
manier te kijken en te handelen naar de situatie van
elke bewoner. De miMakker vindt het een reis op zich
om met de beperkingen, de emoties en bijbehorend
gedrag een ingang te vinden om te communiceren
met de mens daarachter.

Bij deze unieke aandacht, wordt de bewoner serieus
genomen in zijn/haar belevingswereld en krijgt deze
de tijd om zich te laten zien zoals die is. Er wordt
nabijheid en medeleven gevoeld. Er wordt in het
moment of voor langere tijd, verbondenheid, begrip,
plezier en geluk ervaren.
Bij iemand bij wie tijd geen rol speelt, kan de bewoner
alles kwijt. Beleef het mee met de miMakker en kijk
gerust eens mee.

De mens is immers niet zijn dementie of beperking.
Wanneer er contact en vertrouwen is, komt er ruimte
voor eigen regie en kan de bewoner samen met de
miMakker zich op diverse manieren uiten of spelen
met wat er leeft. Hoe klein ook.
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Jeanny Kroot(miMakker Kloet)

Jacoline Goossen (miMakker Laloo)

Salvatores Papegaaienshow
op bezoek in Wijkestein
Op woensdag 25 augustus heeft er een heuse

Salvatore verzekert ons dat de papegaaien het

papagaaienshow plaats gevonden in Wijkestein.

'goed' hebben. ”Je kan niet met de papegaaien

Papegaaientrainer Salvatore is samen met zijn

werken als ze gestrest zijn. Ze mogen daarom niet

papegaaien op elke afdeling op bezoek geweest.

langer optreden dan 2 uur achtereen. Ook moet de

Bewoners konden met deze prachtige dieren op

temperatuur goed zijn. Het moet warm zijn, maar

de foto.

het mag niet warmer zijn dan 25 graden.''

Het was letterlijk en figuurlijk een bont en kleurrijk

Zijn vrouw vindt het niet altijd leuk, al die vogels.

gezelschap. Het zag er geweldig uit zo’n papegaai

Ze wordt er soms gek van. Salvatore sluit af met de

op je schouder, arm of hoofd.

mooie woorden: ''Ik houd van mijn vogels, deze
snoezige beestjes zijn mijn wereld en ik zal dit
hopelijk nog vele jaren blijven doen''.
Deze activiteit werd mogelijk gemaakt door
Stichting Vrienden van Pro Seniore.
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Overhandiging
nieuwe duofiets
uderenzorg

o
n
e
d
r
a
a
w
s
a
voor Ma
Donderdag 2 september is de nieuwe duofiets door
Loes Lijmbach, voorzitter de Vrienden van Pro Seniore,
overgedragen aan Maaswaarden ouderenzorg.
De fiets is mogelijk gemaakt door de Vrienden.
Zonder deze bijzondere schenking was dit project niet
realiseerbaar geweest.
De bewoners en medewerkers van Maaswaarden
ouderenzorg zijn ontzettend blij met deze nieuwe fiets
en willen iedereen die dit mede mogelijk heeft
gemaakt bedanken.

Duofiets
Het woord duofiets zegt het al, het is een fiets met
trapondersteuning, waarbij een vrijwilliger of naaste
zorgt voor de voortdrijving van de fiets en de
medepassagier lekker kan genieten van het
meefietsen, van de omgeving en van het buiten zijn.
Deze duofiets voorziet in de behoefte van bewoners
van Maaswaarden ouderenzorg en van senioren in de
omgeving om in beweging te blijven en buiten te zijn.
Voor deze doelgroep is in beweging zijn en vooral in
beweging blijven immers van groot belang.

Een tochtje maken?
De fiets staat voorlopig gestald in het atrium van
Wijkestein. Men is druk bezig om te bekijken hoe
een fietsenstalling gerealiseerd kan worden direct
aangrenzend bij een van de tuinen.
De fiets is te reserveren via het zorgpersoneel of
de receptie.
Geïnteresseerden die het leuk vinden om als
vrijwilliger dit voor onze bewoners te doen zijn
uiteraard van harte welkom. Opgeven kan bij Bert
Noorloos, telefoon 0416-698400 of per mail:
b.noorloos@maaswaarden.nl

Stichting Vrienden van Pro Seniore
De stichting bestaat al sinds 1987, oorspronkelijk
opgericht als Stichting Vrienden van
Bejaardenwerk te Wijk en Aalburg. Sinds 2007
actief als Vrienden van Pro Seniore met als doel
projecten voor en door ouderen in de voormalige
gemeente Aalburg financieel te ondersteunen.
Het gaat in het bijzonder om projecten waar geen
andere financiële middelen voor beschikbaar zijn.
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Ontmoetingscentrum
de Hoofdzaak

“De Hoofdzaak” is iedere
laatste donderdag van de
maand geopend van 15:00 tot
17:00 uur bij Maaswaarden
ouderenzorg, Locatie

DE HOOFDZAAK GAAT
WEER VAN START
Het heeft even stil gelegen maar
de Hoofdzaak gaat weer van start.

ONDERSTEUND DOOR:

Donderdag 30 september is er
weer een bijeenkomst van het
Ontmoetingscentrum “de
Hoofdzaak” voor mensen met
Dementie en Niet- Aangeboren
Hersenletsel (NAH) en hun
naasten. “De Hoofdzaak” is een
laagdrempelige gelegenheid voor
mensen met Dementie en NAH
om elkaar te ontmoeten en als
men dat wil activiteiten te
ondernemen.

Wijkestein, Azaleastraat 26,
Wijk en Aalburg.

Ook naaste familieleden of
andere geïnteresseerden zijn
welkom. Voor mantelzorgers kan
het fijn zijn met lotgenoten te
praten, men maakt tenslotte
hetzelfde proces door.
Ook is er elke keer een
deskundige aanwezig om gericht
informatie aan te vragen of de
eigen situatie te bespreken.
Zonder aanmelding kan men
binnenlopen en het is gratis.

het jaar 2020
en verder
Voor Maaswaarden begon 2020 als een gewoon jaar,
met allerlei activiteiten lekker dicht bij elkaar.
Samen dansend en omhelzend elkaar geluk wensen,
gezamenlijke activiteiten doen dat hoort bij onze mensen.
Een drukke markt in huis en naast elkaar luisteren naar een koor,
allemaal heel gewoon hoor.
Ook in de planning een groot festijn, namelijk 50 jaar Wijkestein.
Dan wordt het maart en steekt corona de kop op,
van het een op het andere moment staat alles op zijn kop.
Weg dicht bij elkaar, weg zelfs even bezoek,
het leek even op een onwerkelijk boek.
Maar in heel korte tijd,
ontstond overal en dus ook bij Maaswaarden nieuwe creativiteit.
Beeldbellen met familie, activiteiten in de tuinen en voor de ramen,
was omruilmomenten, hulp van iedere collega, iedereen ging voor samen.
We kregen allerlei lekkers, tablets, optredens en bloemen,
teveel om op te noemen.
Gelukkig kon er in het voorjaar en in de zomer weer wat meer,
wel alles op gepaste afstand keer op keer.
In de eerste periode heeft corona ons gelukkig niet zo geraakt,
helaas later in het jaar heeft het ook bij ons slachtoffers gemaakt.
Maar ook al is corona nog zo gemeen,
wat was en is er nog een inzet en doorzettingsvermogen van iedereen.
Denk wanneer het tegen zit …vandaag gaat weer voorbij,
er komt vanzelf een nieuwe dag voor jou en voor mij.
Denk wanneer het tegen zit ….bij wat je denkt en doet,
er komt vanzelf een nieuwe dag en eens komt alles weer goed!

DOOR BERT NOORLOOS
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NIEUW IN DE TEAMS;
DE AFDELINGSCOÖRDINATOR
Maak kennis met Anouska, Miranda en Camiel. Twee van de drie namen kent u waarschijnlijk al.
Anouska en Miranda werken beiden al jaren binnen de organisatie. Anouska is lange tijd als EVVer en verpleegkundige werkzaam geweest en Miranda was voorheen één van de gezichten van
cliëntservice. Camiel is in juni 2021 begonnen. Camiel heeft een leiderschapstraject voor
management in de zorg gevolgd. Dit houdt in dat hij werkervaring op doet bij verschillende
werkgevers en organisaties in combinatie met training en coaching. Camiel heeft naast zijn
ervaring in de ouderenzorg te maken gehad met intensive mantelzorg in de thuissituatie. Hij vult
de dames met zijn ervaring goed aan.
Zoals zij het zelf beschrijven zijn de afdelingscöordinatoren de buffer tussen het team van
medewerkers die werken op de afdelingen en de manager. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en
zorgen samen met de zorgmedewerkers dat de bewoners de best mogelijke zorg krijgen.
De uitdaging ligt vooral in de ad-hoc zaken die per dag en per locatie verschillen. Op het moment zijn
er veel uitdagingen op het gebied van de personele bezetting. Hierin schakelen de afdelingscoördinatoren zowel met het planbureau als met de zorgmanagers.
De coördinatoren werken nauw samen met de kwaliteitsverpleegkundigen en hebben wekelijks
overleg. Een van die overleggen is de weekstart, dit heeft als doel om op korte termijn snel te kunnen
schakelen als er zich uitdagingen voordoen. Daarnaast is er een overleg dat zich toespitst op
structurele verbetering. Dit overleg doen zij samen met de managers, de kwaliteitsverpleegkundige
en het team. Ook ondersteunen de coördinatoren collega's bij zorg gerelateerde taken wanneer dit
noodzakelijk is.
Zowel Miranda, Camiel en Anouska voelen zich thuis in de teams en gehoord door het
managementteam. Dit belooft wat voor de toekomst!

Aankondiging,
evenementen en updates
PAGINA 07

MIRANDA VAN GEFFEN
DE ZWAAN, DE RIB

CAMIEL PIJNENBORG
HET ANKER, HET VERZORGINGSHUIS

ANOUSKA VAN DEN BOOGAARD,
DE HAVEN
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wil je écht iets betekenen
voor de ander?
Kom dan werken bij
Maaswaarden ouderenzorg!

Vacatures
VERZORGENDE IG
UREN IN OVERLEG

(NACHT)
VERPLEEGKUNDIGE
UREN IN OVERLEG

kijk op onze website voor actuele
vacatures: www.maaswaarden.nl

MEDEWERKER
HUISHOUDING WMO
UREN IN OVERLEG

